
AC NEWSLETTER
จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ

ปีท่ี 17  ฉบับเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แชมป์ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 “50 ปี สี่พี่น้องต่างปองรักกัน”

พิธีต้อนรับอัคราธิการ คณะเซนต์คาเบรียล 
ประจ�าศูนย์กลางการบริหารในกรุงโรม

บรรยายธรรมะในหัวข้อ “ศีล 5” และหัวข้อ 
“โทษของการอิจฉา พยาบาท”

งานเลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณ 
เดือนกันยายนและพฤศจิกายน
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พิธีเปิดและปิดการแข่งขัน
ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 
“50 ปี สี่พี่น้องต่างปองรักกัน”

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ และ โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จ- 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกัน
 -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที ่2 ได้แก่ 
  โรงเรียนเทพศิรินทร์
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ 
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 - รางวัลนักกีฬาดีเด่น
  โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ซอสูงเนิน 
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้แก่ 
  นายสันติภาพ จันทร์หอม

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้แก่ นายวรวุฒิ สถาพร 
  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้แก่ นายนฤพล ภูมิมาศ
 - รางวัลนักกีฬามารยาทดี
  โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้แก่ นายชินวัตร วงศ์ไชย  
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้แก่ 
  นายดนุเดช ตรีมงคลโชค
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้แก่
  นายเฉลิมเกียรติ ภู่โต๊ะยา 
  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้แก่ นายดุสิต มูฮัมหมัด

สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 27 “50 ปี สี่พี่น้องต่างปองรักกัน”

 การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 “50 ป ี
สี่พี่น้องต่างปองรักกัน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณี 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เจ้าภาพการแข่งขันในคร้ังน้ี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซ่ึง 
การแข่งขันในครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 
50 ปี ของการจัดการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง 
ความรัก ความสามัคคีของนักเรียน ครู และศิษย์เก่าของ 
ทั้ง 4 สถาบัน โดยใช้การแข่งขันฟุตบอลเป็นสื่อกลาง 
 การแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 15, 17, 19 และ 22 
พฤศจิกายน 2557 ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเรือเอกชุมพล 
ปัจจุสานนท์  องคมนตร ี(อสัสมัชญัชนกิ เลขประจ�าตวั 18171) เป็น 
ประธานในพธิเีปิด และ ดร.พเิชฐ ดรุงคเวโรจน์ รฐัมนตรว่ีาการ- 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (อสัสมัชนกิ เลขประจ�าตวั 
23595) เป็นประธานในพิธีปิด โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ประธานจัดการ
แข่งขัน พร้อมด้วย ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม ผู้อ�านวยการ 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ 
ผู ้อ�านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และอาจารย์
อนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ให้การ
ต้อนรับ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร
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 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว เนื่องในวัน 
ปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ลานพระบรมรูป- 
ทรงม้า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 พิธีเปิดค่ายจตุรมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 โดยน�านักฟุตบอล
จตุรมิตรสามัคคี ทั้ง 4 สถาบัน เข้าค่ายท�ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อ
สร้างความรักความสามัคคีระหว่างนักฟุตบอลทั้ง 4 สถาบัน 
ในระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมกีฬา
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี คร้ังท่ี 27 
“50 ปี สีพ่ีน้่องต่างปองรกักนั” เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่6 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2557 โดยผู้อ�านวยการของทั้ง 4 โรงเรียน ร่วมแถลงข่าว 
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันพ่อ 
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 พิ ธี อัญเชิญถ ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จตุรมิตรสามัคคี เมื่อวันที่ 12 
กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
 กิจกรรมซ้อมร้องเพลงเชียร์เหย้า-เยือน จตุรมิตรสามัคคี
ครั้งที่ 27 “50 ปี สี่พี่น้องต่างปองรักกัน” ระหว่างวันท่ี 27 
ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยฝ่ายเชียร์ของท้ัง 
4 โรงเรียน จะเดินทางสอนให้น้องๆ ร้องเพลงเชียร์ ของ 
โรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี
 ส�าหรับการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งท่ี 28 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ 
การแข่งขัน ในอีก 2 ปี ข้างหน้า พ. ศ. 2559

กิจกรรมที่ชาวจตุรมิตรได้ท�าร่วมกัน
ก่อนหน้านี้ประกอบด้วย
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พิธีต้อนรับอัคราธิการ คณะเซนต์คาเบรียล 
ประจ�าศูนย์กลางการบริหารในกรุงโรม
  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จัดพิธีต ้อนรับ Bro. John Kallarackal อัคราธิการ 
คณะเซนต์คาเบรียล ประจ�าศูนย์กลางการบริหารในกรุง
โรม ประเทศอิตาลี ในโอกาสได้มาเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญ 
โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน 

พิธีมิสซาเนื่องในโอกาสครบรอบ 81 ปี 
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จัดพิธีมิสซาเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 81 ปี ภราดาวิริยะ 
ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติจากคุณพ่อ 
เบเนดกิ พรชยั แก้วแหวน ผูช่้วยเจ้าอาวาสอาสนวหิารอสัสมัชญั 

มลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีล แห่งประเทศไทย ภราดา ดร.เดชาชยั 
ศรีพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ/ประธานมูลนิธ ิ
บราเดอร์ ฮีแลร์  ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียน 
อัสสัมชัญ ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ 
บรรดาอัสสัมชนิก และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
  ส�าหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อจัดหาทุนเข้า 
มูลนิธิบราเดอร์ ฮีแลร์ และการจัดท�าภาพยนตร์โทรทัศน์ เพื่อ
เชิดชูเกียรติคุณของภราดา ฟ.ฮีแลร์ โดยผ่านสารคดีโทรทัศน์ 
คนแรงบันดาลใจ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
  ภายในงานจัดนิทรรศการร�าลึกถึงภราดา ฟ.ฮีแลร์ ในด้าน
การประพันธ์หนังสืออาทิ ดรุณศึกษาและหนังสืออุโฆษสมัย 
มีการบรรยายเกี่ยวกับชีวประวัติภราดา ฟ.ฮีแลร์ จากมี 
คุณไกรฤกษ์ นานา นักวิชาการอิสระ และอัสสัมชนิก 22856 
เป็นผู้บรรยาย นอกจากนี้มีการประมูลรูปปั้นและภาพวาด
ภราดา ฟ.ฮีแลร์ รวมถึงการร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิบราเดอร์ 
ฮีแลร์ พร้อมทั้งเปิดตัว เจสัน ยัง นักแสดงที่แสดงเป็นภราดา 
ฟ.ฮีแลร์ จากภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องครูฝรั่งแห่งประเทศสยาม
ด้วย

อัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียน
อัสสัมชัญ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน
อัสสมัชญัแผนกประถม ภราดานนทชา ศรีวิไล รองผูอ้�านวยการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม คณะผู้บริหาร คณะครู และ
นักเรียน ร่วมพิธีต้อนรับ ณ เวทีหน้าอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ 
ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้ประกอบพิธีมิสซา โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ ์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคม 
อัสสัมชัญ ผู้แทนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนพนักงาน มอบช่อดอกไม้ และ
ร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดและแสดงความยินดี ณ โรงเรียน 
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

งานระดมทุนเพื่อมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์
และจัดสร้างภาพยนตร์โทรทัศน์เพื่อเชิดชูเกียรติ
  เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2557 มูลนิธิบราเดอร์ ฮีแลร์ 
ร่วมกับสมาคมอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมจัดงาน
ระดมทุนเพื่อมูลนิธิบราเดอร์ ฮีแลร์ ณ ท�าเนียบเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศส เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ ตีแยรี วีโต 
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย เอื้อเฟื้อสถานที ่
จัดงานให้เกียรติกล่าวต้อนรับ มี ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธาน
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เข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ. ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย  
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคณะ 
ผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู ในนามประธานจัดการแข่งขันฟุตบอล

จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 “50 ปี สี่พี่น้องต่างปองรักกัน” 
เข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อัสสัมชนิก เลขประจ�าตัว 
23595 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน- 
โลยี ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียนเชิญเป ็นประธานในพิธีป ิด 
การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27

 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ภราดาวิริยะ 
ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ดร.วรนุช 
ตรีวิจิตรเกษม ผู้อ�านวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู ้อ�านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย อาจารย์อนันต์ ทรัพย์วารี ผู ้อ�านวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ คณะผู ้บริหาร ในนามคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 “50 ปี สี่พ่ีน้อง 
ต่างปองรักกัน” เดินทางเข้าพบ ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร 
อธิบดีกรมพลศึกษา เพื่อหารือในการเป็นเจ้าภาพจัดการ 
แข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี คร้ังที่ 27 ณ ที่ท�าการ 
กรมพลศึกษา สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวง- 
วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ฯพณฯ พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี อัสสัมชนิก 
เลขประจ�าตัว 18171 อดีตผู ้บัญชาการทหารเรือ เพ่ือ
เรียนเชิญเป ็นประธานในพิธี เป ิดการแข ่ งขันฟุตบอล
จตุรมิตรสามัคคี คร้ังที่  27 ณ ท�าเนียบองคมนตรี ซึ่ง 
ฯพณฯ พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี ตอบรับ 
ในการเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เข้าพบ ฯพณฯ พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ 
องคมนตรี
 เม่ือวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ในนามประธาน
จัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 “50 ป ี
สี่พี่น้องต่างปองรักกัน” พร้อมด้วยผู ้แทนคณะครู เข้าพบ 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล
จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 เข้าพบ 
ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร อธิบดีกรมพลศึกษา
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กิจกรรม Open House หลักสูตร
และการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
  ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน 
อัสสัมชัญ กล่าวต้อนรับและชี้แจงนโนบายการจัดการศึกษา 
พร้อมด้วยมิสสุภาวดี เหล่ียวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ น�า
เสนอข้อมลูหลกัสตูร กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ชีแ้จงล�าดบัข้ันตอน 
การลงทะเบียนเลือกแผนการเรียน ตอบข้อซักถาม และ 
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการจัดการ 
เรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในงาน Open House 
หลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
(หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร English Program) 
ส�าหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เมื่อวันเสาร์ 
ท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม Louis-Marie 

ประชุมครูประจ�าเดือน 
และมอบของขวัญวันเกิด
 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย 
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการเป็นประธานในการประชุม
ครูประจ�าเดือนตุลาคม และหลังจากเสร็จสิ้นประชุมได้มอบ 
ของขวัญวันเกิดส�าหรับคุณครูที่เกิดในกันยายน และตุลาคม 
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 
“การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญ”
  โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 
“การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ” ให้กับ
คุณครูผู้สอน โดยทีมงานคณะวิทยากรจากคณาจารย์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ในวันที่ 7, 9, 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 
Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ประจ�าปีการศึกษา 2557
  ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการ พร้อม
ด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ คณะครูผู้ร่วมบริหาร 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เข ้าร ่วมสัมมนาคณะภราดาและครู 
ผู ้ร ่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
แห่งประเทศไทย ประจ�าปีการศึกษา 2557 เรื่อง “การจัดการ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” ในระหว่างวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 
พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชมุ Auditorium ชัน้ 9 อาคารอสัสมัชญั 
2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่ง 
จัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อ 
ยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศ ในทุกมิติ

Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial 
Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอล
จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 เดินพบสื่อมวลชน
ส�านักข่าวต่างๆ
 มาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี พร้อมทีมงาน เดินทาง
เข้าพบสื่อมวลชนตามส�านักข่าวต่างๆ ในนามเจ้าภาพฝ่าย
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เพื่อประชาสัมพันธ์ฟุตบอลจตุรมิตร
สามัคคี ครั้งที่ 27 ภายใต้ชื่อ “50 ปีสี่พี่น้องต่างปองรักกัน” 
ของ 4 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และ
โรงเรียนอัสสัมชัญ เจ้าภาพ

มอบรางวัลกิจกรรมวันอาเซียน
  เม่ือวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน 
อัสสัมชัญ โดยมิสสุกัญญา พุกกะเวส หัวหน้ากลุ่มสาระการ 
เรียนรู ้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีมอบรางวัลจาก 
การแข่งขันตอบปัญหา และการประกวดรายการต่างๆ ที่จัดขึ้น

ร่วมแสดงความยินดีกับ
มิสวรรณศิริ ผลประมูล รับรางวัลเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ�าปี 2557
 คณะภราดา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ร่วมแสดงความยินดีกับ มิสวรรณศิริ ผลประมูล คุณครูผู้สอน
วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้ารับ 
รางวัล คุรุสดุดี ในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ประจ�าปี 2557 เนื่องในโอกาสวันครูโลก ณ หอประชุมคุรุสภา 
ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ประธานในพิธีและมอบรางวัล
คือ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง-
ศึกษาธิการ ในวันจันทร์ท่ี 6 ตุลาคม 2557 โดยมีมิสสุภาวด ี

ในกิจกรรมวันอาเซียน เม่ือวันที ่8 สงิหาคม พ.ศ.2557 ทีผ่่านมา 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาเรียนรู้และบูรณาการสัญจร
อาเซยีน +3 โดยได้รบัเกยีรตจิากมสิสภุาวด ีเหลีย่วเจรญิ หวัหน้า
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผู้มอบรางวัล ณ ศูนย์วิทย-
บริการชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis-Marie 
Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการร่วมแสดงความยินดีกับ 
การรับรางวัลในครั้งนี้
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ประเมินการสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมรับป้ายรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับดี
 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ส�านักงาน- 
เขตบางรัก น�าคณะกรรมการการประเมินการสุขาภิบาล 
ในโรงเรียน เข้าตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียน 
อัสสัมชัญ ณ AC Canteen ชั้น 2 อาคารนักบุญหลุยส์- 
มารีย ์  (Saint Louis-Marie Memorial Building) 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในโครงการ
กรุงเทพมหานครเมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมการสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ติดตาม 
และเฝ้าระวัง มิให้มีการปนเปื้อนเชื้อที่ท�าให้เกิดโรคระบบ
ทางเดินอาหาร และสารปนเปื้อนอื่นๆ ในอาหารและน�้า ที่ได้ 
ประกอบ ปรุง และจ�าหน่ายในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการ
พัฒนาเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร ซ่ึงน�าไปสู่การคุ้มครอง 
ผู ้บริโภคด้านความปลอดภัยของอาหาร ในโอกาสนี้ AC 
Canteen โรงเรียนอัสสัมชัญ ยังได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน

มอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลมาสเตอร์เฉลิมพล เวทยานนท์
 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมมอบเงินที่ได้จากการร่วมมือร่วมใจ
ของคณะครูและนักเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ให้แก่มิสดวงเนตร 
เวทยานนท์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับ
มาสเตอร์เฉลิมพล เวทยานนท์ คุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม ที่ป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเองด้วยเหงื่อและแดด 
ณ ใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร

รับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 27 
จากธนาคารกรุงเทพ สาขาโอเรียนเต็ล
 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ภราดา ดร. เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และ ภราดา วิริยะ 
ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ รับมอบเงินสนับสนุน 
การจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 27 “50ปี 
สี่พี่น้องต่างปองรักกัน” จากธนาคารกรุงเทพ สาขาโอเรียนเต็ล
จ�านวนเงนิ 100,000 บาท ณ ใต้อาคารอสัสมัชญั 2003 โรงเรยีน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อาหารปลอดภัย ระดับดี จากโครงการกรุงเทพมหานครเมือง
อาหารปลอดภัยอีกด้วย ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เข้าร่วม 
โครงการและประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเป็น 
ประจ�าทุกปี ปีละ 2 ครั้ง และผ่านมาตรฐานด้วยดีเสมอมา 
โดยมีมิสสุทัศน์ษา เกิดปราโมทย์ หัวหน้างานโภชนาการ 
พร้อมด้วยมิสจิรภิญญา เวศนานนท์ ครูงานโภชนาการ และ
พนักงาน AC Canteen ให้การต้อนรับ
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ผู้ปกครองและนักเรียน EP ได้ร่วมสมทบทุน 
สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลประเพณี
จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27
 เม่ือวนัที ่14 พฤศจกิายน 2557 พ.ต.ท สนัธนะ ประยรูรตัน์ 
และ นางพรรณี ประยูรรัตน์ ผู้ปกครองนายพสิฐ ประยูรรัตน์ 
นักเรียนระดับชั้น EP-M5/1 ได้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนการ

รายนามผู้สนับสนุนเงินเป็นก�าลังใจให้กับ
นักกีฬาฟุตบอลชุดแชมป์จตุรมิตรสามัคคี 
ครั้งที่ 27
 1. ศิษย์เก่า AC 105 15,000 บาท
 2. คุณบุญชัย มาบุญศักดิ์สิทธิ์ 20,000  บาท
 3. ผู้ปกครองนักฟุตบอลรุ่น 16 ปี 20,000  บาท
 4. ชมรมฟุตบอลผู้ปกครองอัสสัมชัญ 15,000  บาท
 5. คุณสมเจตต์ อรรถสกุลชัย AC 109 20,000  บาท
  (ก่อนหน้านี้ได้แจกให้นักฟุตบอลคนละ  1,000  บาท 
  รวม 25,000 บาท ส�าหรับใช้จ่ายส่วนตัวไปแล้ว)
 6. คุณกนกพันธ์ จุลเกษม ผู้แทน AC 97 200,000 บาท
 7. ศิษย์เก่า AC 94 50,000  บาท
  (สนับสนุนทีมงานผู้จัดการทีม)
 8. ศิษย์เก่า AC 95,94 และ 92 100,000 บาท
 9. คุณเกริกชัย และ คุณเรวด ี 1,500 บาท
 10. คุณครู ม.4 1,200 บาท
 11. ผู้ปกครอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 
  (ลูกละ 4,000) 12,000 บาท
 12. ผู้ปกครอง ม.4/7 (ลูกละ 1,000) 3,000 บาท
 13. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.ต้น 8,000 บาท

แข่งขนัฟตุบอลประเพณ ีจตรุมติรสามคัค ีครัง้ที ่27 เป็นจ�านวน 
เงิน 10,000 บาท โดยมี ม.สุทิน นิติวัฒนานนท์ หัวหน้า 
ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นผู้รับมอบ บริเวณหน้าเสาธง 
ใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003 ทางโรงเรียนขอขอบคุณในความ 
มีน�้าใจและความกตัญญูของนักเรียนที่มีต่อสถาบัน ถือเป็น 
แบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่นๆ ด้วย

 14. ผู้ปกครองกลุ่ม เชียร์เพื่อแชมป์ 8,900 บาท
 15. มิสภัควิภา แย้มศรี (ลูกละ1,000) 5,000 บาท
 16. ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  20,000 บาท
 17. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  5,285 บาท 
 18. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 9,000 บาท
 19. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 32,500 บาท
 20. รุ่น2พลัดและOMAC 120,000 บาท
 21. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 12,500 บาท
 22. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 1,500 บาท
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ให้การต้อนรับนิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เมือ่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชยั 
ศรีพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน 
เปิดงานและร่วมบรรยายให้ความรู ้ในหัวข้อการบริหาร 

กิจกรรมบูรณาการ “รักพ่อ พอเพียง” 
ระดับชั้น ม.1
 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีกิจกรรมบูรณาการ “รักพ่อ 
พอเพียง” ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.1/1-2 และ ม.1/9-10 
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ แคมปัส พระราม 2 เพื่อเป็นการ 
ส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระดับชั้น ม.1 ได้
ตระหนักและเกิดการเรียนรู้ เกี่ยวกับพระราชจริยวัตรและ
โครงการพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ 
ท่ีทรงเป็นแบบอย่างด้านการประหยัด การใช้ชีวิตตามปรัชญา

การศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้กับนิสิตคณะครุศาสตร์ 
ชัน้ปีที ่4 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั นอกจากนัน้คณะครโูรงเรยีน
อัสสัมชัญร่วมพานิสิตเยี่ยมชมการเรียนการสอนตามหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ทั้งหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ

เศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู ้ร ่วมกับผู ้อื่นภายนอก 
สถานศึกษา เรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์น�้า และการใช้พลังงาน 
ทดแทน เพื่อแก ้ป ัญหาวิกฤติพลังงานและสิ่ งแวดล ้อม 
ในอนาคต โดยได้เข้าร่วมกิจกรรม รักพ่อ พอเพียง, กิจกรรม 
Save Water Save Life, กิจกรรม Green Cleaning Solu-
tion, กิจกรรม Chemical Harmful และกิจกรรมกีฬา และ 
เป็นพิเศษส�าหรับห้อง ม.1/6-1/8 ที่มีก�าหนดวันเข้าค่าย 
ตรงกับวันลอยกระทง ทางค่ายจึงจัดให้มีกิจกรรมลอยกระทง
บริเวณสระน�า้หลังอาคารที่พักอีกด้วย

นักเรียนหลักสูตร Gifted เข้าร่วมการทดสอบ 
TEDET ในโครงการประเมินและพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี พ.ศ. 2557
 ฝ ่ายวิชาการ งานวัดผล และกลุ ่มสาระการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ด�าเนิน
การจัดสอบให้กับนักเรียนหลักสูตร Gifted ระดับชั้นมัธยม- 
ศึกษาปีที่ 1 - 3 ในโครงการประเมินและพัฒนาสู ่ความ 
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจ�าปี 
พ.ศ. 2557 โดยสถาบันส ่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งมุ ่งมั่นพัฒนาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 
เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีมิสสุภาวดี 
เหลีย่วเจรญิ หวัหน้าฝ่ายวชิาการ มาสเตอร์ยทุธนา มณเฑยีรรัตน์ 
หัวหน้างานวัดผล คุมสอบโดยตัวแทนจากคณะครูกลุ่มสาระ 
การเรยีนรูค้ณติศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ และบคุลากรโรงเรยีน
อัสสัมชัญ ให้การดูแลตลอดการทดสอบ
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สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันกอล์ฟจตุรมิตรอาวุโส ครั้งที่ 4
 สมาคมอัสสัมชัญ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย 
สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และสมาคม 
นักเรียนเทพศิรินทร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟจตุรมิตรอาวุโส 
ครั้งที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกอล์ฟ 
บางกอก กอล์ฟคลับ โดยแต่ละสมาคมฯ จัดส่งศิษย์เก่าเข้าร่วม
การแข่งขันทีมละ 40 คน ซึ่งในปีนี้สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ
วิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

อวยพรคล้ายเดือนเกิด 
คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ
 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ภายหลังการประชุม
สมาคมอัสสัมชัญ ได้มีการอวยพรคล้ายเดือนเกิด คุณปิยะบุตร 
ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาสุรสิทธิ ์

สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
พร ้อมด้วยคณะกรรมสมาคมอัสสัมชัญ ร ่วมอวยพร ณ 
สมาคมอัสสัมชัญ ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร
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สมาคมอัสสัมชัญร่วมแสดงความยินดีงาน
63 ปี สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
HALL OF FAME NIGHT 2014
 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ 
เลขาธิการสมาคมอัสสัมชัญ คุณพีระ กาญจนภพ และคุณ 
อภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ คุณเกษม 

ธนาคารกสิกรไทยมอบเงินบริจาค
ให้สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) 
ในโครงการบัตรเครดิตร่วม CGA/SFT-
กสิกรไทย
 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 พลเอกอัครเดช ศศิประภา  
นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง-
ประเทศไทย รับมอบเงนิบรจิาคโครงการบตัรเครดติร่วม CGA/
SFT-กสกิรไทยจากผูแ้ทนธนาคารกสกิรไทย ซึง่เป็นค่าตอบแทน

นิทัศนจารุกุล คุณชัยวัฒน์ วงศ์ศรีชนาลัย คุณภาณุพันธ์ 
วิชชุประภา และคุณนิติพนธ์ ตันติยานนท์ คณะกรรมการ 
สมาคมอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดีในงาน 63 ปี สมาคม 
ศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล HALL OF FAME NIGHT 2014 ณ 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จากการสมัครบัตรของผู้ปกครองและศิษย์เก่าในเครือฯ โดย
มี ภราดาช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ศรีราชา และคณะกรรมการสมาพันธ ์สมาคมศิษย ์เก ่า 
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน 
ในการประชุมสัญจร ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
 จึงขอเชิญชวน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและผู้สนใจร่วมถือ
บัตรเครดิตร่วม CGA/SFT-กสิกรไทย “ถือแล้วภูมิใจ ใช้แล้ว 
ได้บุญ” สิทธิประโยชน์พิเศษ ส�าหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิ-
คณะเซนต์คาเบรียลฯ และเครือซาเลเซียน 
 - ช�าระค่าเล่าเรียนไม่เสียค่าธรรมเนียม 
  แบ่งจ่ายค่าเล่าเรียนได้ 3 งวด หรือ 6 งวด 
   โดยไม่เสียดอกเบี้ย (ธนาคารคิดค่าบริการกรณีแบ่งจ่าย 
  50 บาทต่องวด)
 - พร้อมรับคะแนนสะสม KBank Reward Point เพ่ือ 
  แลกของก�านัล (ทุกการใช้จ่าย 25 บาท รับ 1 คะแนน)
 - อ�านาจการใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมายวีซ่าทั่วโลก
 
	 สอบถามรายละเอียดและสนใจสมัครได้ที่	:	
	 สมาคมอัสสัมชัญ	โทร.	0-2390-1062-3
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การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีอาวุโส 
ครั้งที่ 16 
 การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีอาวุโส ครั้งที่ 16 
จัดการแข่งขันอีก 3 วัน คือ วันที่ 8, 16, 23 พฤศจิกายน 
2557 ณ สนามฟุตบอล ไอซีซีซอคเกอร์ แพลนเน็ต ซึ่งสมาคม 
อสัสมัชญัเป็นเจ้าภาพ โดยในพธีิเปิด คุณศุภกร พลกุล อปุนายก
สมาคมอัสสัมชัญ เป็นผู ้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการ
แข่งขันและพลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต รองเสนาธิการ
ทหารเรือ และอุปนายกสมาคมอัสสัมชัญ เป็นประธานพิธีเปิด 
มีนักฟุตบอลศิษย ์ เก ่าของโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียน 
สวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันอย่างอบอุ่น
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ร่วมแสดงความยินดี กับอัสสัมชนิก 
ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง ด�ารงต�าแหน่ง สมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติ
 คุณอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล อัสสัมชนิก เลขประจ�าตัว 31698 
รองเลขาธิการ ฝ่ายสัมพันธ์ เป็นผู ้แทนสมาคมอัสสัมชัญ 
ร่วมแสดงความยนิด ีกบัอสัสมัชนกิ ทีไ่ด้รบัพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ด�ารงต�าแหน่ง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
ด้านต่างๆ ดังนี้
 ด้านพลังงาน 
  นายเจน  น�าชัยศิริ 
  อัสสัมชนิก เลขประจ�าตัว 22295 
  นายมนูญ  ศิริวรรณ 
  อัสสัมชนิก เลขประจ�าตัว 18507
 ด้านการศึกษา
  นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ 
  อัสสัมชนิก เลขประจ�าตัว 18664
 ด้านสังคม
  นายวิริยะ  นามศิริพงพันธุ์ 
  อัสสัมชนิก เลขประจ�าตัว 25169
 ด้านเศรษฐกิจ
  นายธวัชชัย  ยงกิตติกุล 
  อัสสัมชนิก เลขประจ�าตัว19376
 ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
  ศ.ดร.นันทวัฒน์   บรมานันท์ 
  อัสสัมชนิก เลขประจ�าตัว 22765
 ด้านการเมือง
  นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ 
  อัสสัมชนิก เลขประจ�าตัว 25125

นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์

นายเจน  น�าชัยศิริ

นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ 

นายธวัชชัย  ยงกิตติกุล

นายมนูญ  ศิริวรรณ

นายวิริยะ  นามศิริพงพันธุ์ 

 ศ.ดร.นันทวัฒน์  บรมานันท์
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มอบรางวัลการแข่งขันสร้างโปสเตอร์วันแม่ 
ปี 2557
 เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2557 งานศูนย์วิทยบริการและ 
สื่อการสอน ส�านักผู้อ�านวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้มีการ 
มอบรางวัลจากการแข่งขันสร้างโปสเตอร์วันแม่ ปี 2557 หัวข้อ 
“365 วัน คือวันแม่” ที่จัดขึ้นในงานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 29 
ห้องสมุดพัฒนา เสริมปัญญา สู่อาเซียน เมื่อวันที่ 5-8 สิงหาคม 
2557 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ เป็นผู้มอบรางวัล ณ บริเวณหน้าห้อง
ส�านักผู้อ�านวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ 
 l รางวัลชนะเลิศ 
  นายสัทธาไท เจียรพันธ์ ม.5/9 
 l รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
  นายนนท์ นพรัตน์ ม.6/9 

มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่นภาคเรียนที่ 1 
ประจ�าปีการศึกษา 2557
  เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 ฝ่ายปกครอง โรงเรียน
อัสสัมชัญ ได้มีการมอบรางวัลห้องเรียนดีเด่นให้แก่ห้องเรียน 
ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดในภาคเรียนที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 
2557 โดยได้รับเกียรติจากมาสเตอร์ณรงค์ วีระประจักษ์ 

  l รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
  นายอธิกพันธ์ เชาว์กุล ม.5/9 
  l รางวัลชมเชย 
  นายนภัทร เมธีศุภภัค ม.4/8 
  นายภัทรภพ คงศักดิ์ศรีสกุล ม.5/9

หัวหน้าฝ่ายปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญ มาสเตอร์สุทิน นิติ-
วัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนอัสสัมชัญ มิสสุภาวดี 
เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ และ 
มิสไพบูลย์ สงิห์ครุ หัวหน้าส�านักผูอ้�านวยการโรงเรียนอัสสมัชญั 
ร่วมมอบรางวัลให้กับผู้แทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลห้องเรียน 
ดีเด่น ณ บริเวณลานแดง โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ โดยมีห้องเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้ 
 l ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อันดับที่ 1 ห้อง ม.1/3 
  อันดับที่ 2 ห้อง ม.1/6
 l ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อันดับที่ 1 ห้อง ม.2/3 
  อันดับที่ 2 ห้อง ม.2/9
 l ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อันดับที่ 1 ห้อง ม.3/3 
  อันดับที่ 2 ห้อง ม.3/5
 l ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อันดับที่ 1 ห้อง ม.4/1 
  อันดับที่ 2 ห้อง ม.4/6
 l ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อันดับที่ 1 ห้อง ม.5/1 
  อันดับที่ 2 ห้อง ม.5/2
 l ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อันดับที่ 1 ห้อง ม.6/1 
  อันดับที่ 2 ห้อง ม.6/2
 l English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  อันดับที่ 1 ห้อง EP-M. 1/2 
  อันดับที่ 2 ห้อง EP-M. 1/1
 l ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  อันดับที่ 1 ห้อง EP-M. 5/1 อันดับที่ 2 ห้อง EP-M. 4/2
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บรรยายธรรมะในหัวข้อ “ศีล 5” 
และหัวข้อ “โทษของการอิจฉา พยาบาท”
 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 งานอภิบาล (ศาสนา
พุทธ) ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรมฟังธรรมะ
บรรยายทุกวันศุกร์ต้นเดือน โดยได้นิมนต์พระคุณเจ้าจาก 
ทีมงานธรรมะอารมณ์ดี ซึ่งเครือข ่ายอยู ่ที่วัดยานนาวา 
พระอารามหลวง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มาบรรยาย 
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อ

ร่วมพิธีสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ
มิสสมถวิล สุขสโมสร

ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ
คุณพ่อสงัด รุ่งเรืองรัตน์
 เมือ่วนัท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2557 คณะคร ูนกัเรยีนโรงเรยีน
อัสสัมชัญ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรม
ศพคุณพ่อสงัด รุ่งเรืองรัตน์ บิดามิสธัญญาภรณ์ รุ่งเรืองรัตน์ 
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญ ณ ศาลา 5 
วดัท่าพระ ถนนจรญัสนทิวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดง 
ความเสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของคุณพ่อสงัด รุ่งเรืองรัตน์ 
ขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อจงไปสู่สุคติ ในสัมปรายภพ.. 
ด้วยเทอญ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ

คุณพ่อทองใบ เนติพัฒน์ 
 เม่ือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 คณะครู โรงเรียน 
อัสสัมชัญ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรม
ศพคุณพ่อทองใบ เนติพัฒน์ บิดามิสนุชนาท เนติพัฒน์ คุณครู
งานวจิยัและพฒันา ณ วดัประชาโฆสติาราม ต�าบลปลายโพงพาง 
อ�าเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของคุณพ่อทองใบ 
เนติพัฒน์ มา ณ โอกาสนี้

ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก ลด ละ เลิก กระท�าในสิ่งที่ไม่ดีหันมา 
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม และเป็นการสร้างคุณธรรม
จรยิธรรมแก่นกัเรยีนระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที ่1-3 และ EP-M. 1 
และ EP-M. 4-6 บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร ์
ในหัวข้อ “ ศีล 5 “ โดยใช้ 5 ไม่คือ ไม่ท�าร้าย ไม่มือไว 
ไม่ใจหยาบ ไม่ปากชั่ว ไม่มัวเมา ซึ่งก็คือศีล 5 ข้อประกอบด้วย 
(ศีล 1. ปาณาติปาตา เวรมณี งดเว้นจากการท�าชีวิตสัตว์ให้ 
ตกล่วงไป ศีล 2. อทินนาทานา เวรมณี งดเว้นจากการถือเอา
ของที่เจ้าของมิได้ให้ ศีล 3. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี งดเว้น
จากการประพฤติผิดในกาม ศีล 4. มุสาวาทา เวรมณี งดเว้น
จากการกล่าวเท็จ ศีล 5. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี  
งดเว้นจากการดืม่สรุาและเมรยั อนัเป็นทีต่ัง้แห่งความประมาท) 
ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หัวข้อ” โทษของ 
การอิจฉา พยาบาท “ โดยยกตัวอย่างพระเทวทัต ที่อิจฉา 
และพยาบาทปองร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนต้องถูกธรณีสูบ 
ตกสู่มหานรกอเวจี ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall 
ชั้น 6 อาคาร Saint Louis – Marie Memorial Building

 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคณะครู
ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพมิสสมถวิล สุขสโมสร คุณครูเกษียณ 
และคณะครูร่วมพิธีฌาปนกิจ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 
2557 ณ วัดไทรน้อย ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต�าบลไทรน้อย 
อ�าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มิสสมถวิล สุขสโมสร เป็น 
คุณครูสอนวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทยโรงเรียนอัสสัมชัญ เกิดเมื่อ 
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2475 เกษียณอายุการท�างานที่โรงเรียน
อัสสัมชัญ ปี พ.ศ. 2538 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 
2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับการ
จากไปของมิสสมถวิล สุขสโมสร
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ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(WORKSHOP) โดยมีแนวคิด
ในการให้แรงบันดาลใจเด็กรุ่นใหม่ GEN Y
 เม่ือวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ และชมรมการละคร โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ส่งนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) โดยมี
แนวคิดในการให้แรงบันดาลใจเด็กรุ่นใหม่ GEN Y โดยแบ่งเป็น 
3 หมวด คือ แฟชั่น ดนตรี และภาพยนตร์ เพื่อมอบโอกาสทาง
อาชีพกับเยาวชนที่มีความใฝ่ฝันในวงการสื่อสารมวลชน โดยมี
การประสานกับองค์กรใหญ่ 3 องค์กร ที่สร้างแรงบันดาลใจให้
กับวัยรุ่นอย่างมาก ได้แก่ SEED Radio 97.5 FM. , CHEESZE 
magazine และค่ายหนัง GTH จัดโดยบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ณ อาคาร The Style By Toyota 

โครงการเครือข่ายละครเยาวชนพลังบวกปีที่ 3
 ชมรมการละคร โรงเรียนอัญสัมชัญ (AC DRAMA CLUB) 
ในโอกาสครบรอบ 7 ปีแห่งการก่อตั้ง ได้ร่วมกับเครือข่าย 
หน้ากากเปลือย แผนกเยาวชน จดัโครงการเครอืข่ายละครเยาวชน 
พลังบวกปีท่ี 3 ได้แก่ ค่ายละครเยาวชนพลงับวก โดยจดัระหว่าง
วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2557 และงานมหกรรมเครือข่ายละคร
เยาวชนพลงับวกปีที ่3 โดยจดัระหว่างวนัที ่6 - 7 ธนัวาคม 2557 
ณ ห้องประชุม Auditiorium ชั้น 9 อาคารอัญสัมชัญ 2003 
โรงเรียนอัญสัมชัญ โดยในการจัดกิจกรรมปีนี้ ทางชมรมการ
ละคร โรงเรียนอัญสัมชัญ (AC DRAMA CLUB) ได้รับเกียรต ิ
เป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
แสดงผลงานของนกัเรยีน ในโรงเรยีนเครอืข่ายและละครเยาวชน
พลังบวกส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา 
ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างชุมชน โรงเรียน คุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง 

พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี 
เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

สยามสแควร์ ซึง่เป็นกิจกรรมด้านภาพยนตร์ โดยคุณโต้ง บรรจง 
ปิสัญธนะกูล เป็น Speaker บอกเล่าเทคนิคการเป็นผู้ก�ากับ 
รวมถึงแนวคิดในการใช้ชีวิตในเรื่องการท�างาน เพื่อให้แง่คิด 
ในการท�าภาพยนตร์ และเบื้องหลังความส�าเร็จในอาชีพ

พัฒนาทักษะทางปัญญา ทักษะการคิดวิเคราะห์ และพัฒนา
ศักยภาพกระบวนการการท�างานอย่างมีระบบ ตามสภาพจริง 
ส่งเสริมผลงานของเยาวชนในปัจจุบัน ให้เป็นที่ร ู้จักและ 
เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
มีจิตสาธารณะ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ 
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ และสามารถท�างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับวิทยากร 
คุณครู และนักเรียนโรงเรียนต่างๆ และมอบของที่ระลึก 
เกียรติบัตรแก่คุณครู นักเรียนทุกโรงเรียนที่ร่วมเป็นสมาชิก 
เครือข่ายในปีนี้ มีจ�านวน 9 โรงเรีย นอกจากนี้ ได้รับเกียรติ 
จากอาจารย์ที่ปรึกษาชมการละครของโรงเรียนสมาชิก 
เครือข่าย ร่วมสังเกตการณ์ ให้ความเห็น ร่วมชมผลงาน 
และดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 งานลูกเสือ โรงเรียน
อัสสัมชัญ จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จ-
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า 
เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการลูกเสือไทย  
พระองค์เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2468 ชาวไทยจึงถือว่าเป็นวันมหาธีรราชเจ้าสืบเนื่องมา โดย 
ได้รับเกียรติจาก มิสภร ค�าทองสุข ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู ้ก�ากับลูกเสือและลูกเสือ 
เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณเวทีชั่วคราว ใต้อาคาร Saint Louis-
Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร
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ยินดีกับนักเรียน EP 
ที่ได้รับคะแนนสอบ IELTS ระดับ 8.0
  ฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษขอแสดงความยนิดกีบันกัเรียน 
EP-M. 6 ท่ีได้คะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา
อังกฤษ IELTS ระดับ 8.0 จากคะแนนเต็ม 9 ถือเป็นเร่ือง 

ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษจัดค่ายบูรณาการ
และกิจกรรมทัศนศึกษา
ให้นักเรียนระดับชั้น EP-M.1
 เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ฝ่ายโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ ได้จัดค่ายบูรณาการและกิจกรรมทัศนศึกษา
ให้นักเรียนระดับชั้น EP-M. 1 จ�านวน 79 คน ซึ่งเป็นการจัด
กิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
เข้าด้วยกัน โดยกิจกรรมในวันแรก นักเรียนเข้าเยี่ยมชมและ 
ท�ากิจกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.สมุทรสาคร 
ในหัวข้อ “4Rs ช่วยโลกหายร้อน” เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
ภาวะโลกร้อนรวมถึงเรียนรู้วิธีป้องกันและแก้ไขตามบทบาท 
ที่นักเรียนจะกระท�าได้ ต่อจากนั้น ในช่วงเย็นด้วยการน�าของ  
ม.นิวัช ตันดี นักเรียนเข ้าท�าบุญ ฟังเทศนาธรรม และ 
ถวายสงัฆทาน ณ วดัโคก จ.สมทุรสาคร เพือ่เป็นการให้นกัเรยีน
รู้จักพิธีการทางพระพุทธศาสนา และมีจิตใจใฝ่ในพระพุทธ 
พระธรรม และพระสงฆ์ ส่วนในช่วงค�า่ นักเรียนเข้าท�ากิจกรรม
ท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ อ.พันท้ายนรสิงห์ 

โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการทดสอบ TU-GET 
(Thammasat University - Graduate 
English Test)
 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคารอัสสัมชัญ 

จ.สมุทรสาคร เป็นกิจกรรมบูรณาการซึ่งจัดโดยครูชาวต่างชาติ 
นักเรียนได้ชมภาพยนตร์เรื่อง “Charlie and the Chocolate 
Factory” และท�ากิจกรรมร่วมกันเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์
ทางด้านภาษาอังกฤษ วัฒนธรรมและศีลธรรม
  วันที่ 2 เป็นการท�ากิจกรรมด้านคณิตศาสตร์ สุขศึกษา 
และการงานอาชีพ โดยใช้ช็อคโกแลตเป็นสื่อการเรียนรู ้ 
เมื่อกิจกรรมทุกอย่างเสร็จสิ้น คณะครูผู ้ดูแลกิจกรรมครั้งนี ้
ได้พานักเรียนทุกคนกลับถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยฝ่ายวิชาการร่วมกับคณะครู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเครือข่ายผู ้ปกครอง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดการทดสอบ 
TU-GET (Thammasat University - Graduate English 
Test) เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับนักเรียนอัสสัมชัญ และ
นกัเรยีนโรงเรยีนบรเิวณใกล้เคยีง มนีกัเรยีนเข้าร่วมการทดสอบ
กว่า 811 คนโดยมีมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
มาสเตอร์ณรงค์ วีระประจักษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง มิสนิภา 
ต่างท้วม หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มิสวรรณศิริ 
ผลประมูล ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มิสภัควิภา 
แย้มศร ีหวัหน้างานแนะแนว และคณะครรูะดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย ให้การดูแลการทดสอบผ่านไปด้วยความเรียบร้อย 
โดยมีคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นผู้คุมสอบ

น่าภาคภูมิใจในความสามารถของนักเรียนเป็นอย่างมาก 
เพราะเป็นคะแนนที่สูงมากเทียบกับการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียน EP-M. 6 ทั้ง 2 คน คือ 
นายณัฐวัฒน์ วรอุไร EP-M. 6/1 เลขประจ�าตัว 45422 
ได้ผลคะแนนรวม 8.0 นายภีมณัฐ วารีเกษม EP-M. 6/2 
เลขประจ�าตัว 45300 ได้ผลคะแนนรวม 8.0
  ตัวแทนจัดทดสอบคือ สถาบันภาษาบริติช เคานซิล ซึ่ง
การสอบ IELTS เป็นระบบวัดผลภาษาอังกฤษ ที่ประเมินภาษา
อังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง, พูด, อ่าน และเขียน โดยให้คะแนน
ทั้ง 4 ทักษะ แยกออกจากกัน สามารถวัดผลได้ชัดเจน แม่นย�า 
และถูกต้องตรงกับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ 
การทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าสอบข้อเขียน 
ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที (การฟัง 30 นาที, การอ่าน  
60 นาที, การเขียน 60 นาที) และช่วงบ่ายสอบสัมภาษณ์ 
รายบคุคลกบัอาจารย์ชาวต่างประเทศใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีภีมณัฐ	วารีเกษมนาย	ณัฐวัฒน์	วรอุไร
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สมัมนากลางปีการศกึษา 2557 ครผููส้อนต่างชาติ 
EP/ENS/BELL และครชูาวฟิลปิปินส์
  เม่ือวนัที ่3 และ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ฝ่ายโปรแกรมภาษา
องักฤษ (EP) จดัให้มกีารอบรมครผููส้อนต่างชาต ิEP/ENS/BELL 
และครูชาวฟิลิปปินส์ในหัวข้อ “Effective Teaching and 
Assessment” และ หัวข้อ “Classroom Management in 
Thai Contexts” ณ ห้อง EP Conference ชัน้ 1 อาคารกอลมเบต์  
และ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียน 
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีคณะครูเข้าร่วม

การอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ส�าหรับครูสนับสนุนการสอน
  โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีการอบรมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ส�าหรับครูสนับสนุนการสอน เพื่อเป็นการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามนโยบายการบริหารจัดการ
ทางด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
โดยทีมงานคณะคุณครูฟิลิปปินส์ ในวันที่ 7, 9, 10 ตุลาคม 
พ.ศ. 2557 ณ ห้องเรียน ม.4 ชั้น 7 อาคารอัสสัมชัญ 2003 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

คณะครูเข้าร่วมงานสัมมนา
ครูสอนภาษาอังกฤษ
 เมื่อวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
เข้าร่วมงานสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษครั้งที่ 46 ประจ�าปี 
2557 หัวข้อ Yes, We Can! Modern Communicative 
Language Teaching & the Achievement of CEFR 
Objectives ณ เอยูเอจามจุรีสแควร์ กรุงเทพฯ คณะครูทั้ง 
4 ท่าน คือ มิสอรนิสา มิตรประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโปรแกรม 
ภาษาอังกฤษ (EP) ม.ณัฐวุฒิ เก้าเอี้ยน ครูงานบริหารหลักสูตร
และวชิาการ EP ม.ไพฑรูย์ ท้วมกร หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ และมิสสิริวรรณ ฉิมมุจฉา ผู้ช่วยหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การสัมมนาจัดโดย
ความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย 

ทั้งหมดจ�านวน 57 คน การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการ
พัฒนาบุคลากรครูผู้สอนต่างชาติของโรงเรียนอัสสัมชัญในด้าน 
การเรียนการสอน ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานของส�านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) และมาตรฐาน
ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG) โดยมี 
คณะอาจารย์จาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตรให้เกียรติเป็นวิทยากร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ 
เฉลียวศรี พิบูลชนม์ ดร.อรพรรณ วีระวงศ์

และสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มูลนิธิมหิดลอดุลยเดช ในงานสมัมนา ได้มีการแนะน�ามาตรฐาน 
Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) ซึ่งเป็นมาตรฐานการวัดระดับความ
สามารถทางภาษาที่เป็นสากล และใช้กันอย่างแพร่หลาย 
เพื่อประเมินระดับความสามารถทางภาษาของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของ
ภาษา ผู ้เข ้าร่วมมีโอกาสได้รับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Communicative 
Approach ในหลายรปูแบบของกจิกรรมการเรยีน ทีก่ระตุน้ให้ 
ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารมากขึ้น ซึ่งครูผู้สอนสามารถ 
น�ามาปรับใช้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการส่งเสริมระดับ 
ความสามารถทางภาษาของผู้เรียนตามเกณฑ์ CEFR ได้ 
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งานเลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณ 
เดือนกันยายน และเดือนพฤศจิกายน
 เมื่อวันที่ 25 กันยายน และวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2557งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ร่วมกับ สมาคมอัสสัมชัญ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณ 
เดอืนกนัยายน ประจ�าปีการศกึษา 2557 เพือ่สร้างความสมัพนัธ์
อันดีระหว่างโรงเรียน กับคณะครูเกษียณ และอัสสัมชนิก 
ได้มาร่วมรับประทานอาหาร เพื่อเป็นการพบปะ ในครั้งนี้ได้รับ
เกียรติจาก ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ (บราเดอร์ หลุยส์ 
ชาแนล) มาร่วมรบัประทานอาหารและน�าของขวัญมาจบัสลาก 
เพ่ือมอบให้กับคุณครูเกษียณที่โชคดีด้วย ด้านมาสเตอร์ ทบ 
เสนีย์ ประธานชมรมครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย
คุณอ�าพล รัตนสงวนวงศ์ ผู้แทนกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ
พร้อมคณะ และอัสสัมชนิกรุ่นต่างๆ มาร่วมรับประทานอาหาร
กับคุณครูเกษียณ พร้อมมอบของขวัญส�าหรับคุณครูที่เกิด 
ในเดือนกันยายนและตุลาคม พร้อมทั้งมอบค่ายานพาหนะ 
แก่คุณครูเกษียณทุกท่าน ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและ 
เป็นกันเอง ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 ในโอกาสนี้ คุณเบ็ญจวัฒน์ ตันติวงษากิจ อัสสัมชนิก 
เลขประจ�าตัว 25318 ผู้แทนรุ่น 97 มอบเงิน 30,000 บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) เข้ากองทุนครูเกษียณ

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
มอบเงินเข้าสมทบกองทุนครูอัสสัมชัญ
  เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 คณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบเงินรายได้จากการจัดงาน 
วันวิทยาศาสตร์ และวันอาเซียน ปีการศึกษา 2557 เข้าสมทบ
กองทนุครอัูสสมัชญั โดยมมีาสเตอร์ณรงค์ วรีะประจกัษ์ หวัหน้า
ฝ่ายปกครอง/ประธานบริหารกองทุนครูอัสสัมชัญ เป็นผู้แทน
คณะกรรมการบริหารกองทุนครูอัสสัมชัญ รับมอบพร้อมทั้ง
กล่าวชื่นชมในความกตัญญู ขอบใจนักเรียนและขอบคุณ 
คณะครูที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนกองทุนครูอัสสัมชัญ ณ 
บริเวณใต้อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ม.ณรงค์ วีระประจักษ์ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง มิสนิภา ต่างท้วม หัวหน้าระดับชั้น 
ม.6 มิสละออ พลอยโพลงสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
การงานอาชีพฯ ม.ศรัณย์ สีนิลแท้ หัวหน้างานลูกเสือ 
มิสอรวรานันท์ ทอดสนิท ผู้ก�ากับลูกเสือ พร้อมด้วยตัวแทน
นักเรียน และคณะลูกเสือกองร้อยสุรสีห์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เดินทางเข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้ พร้อมลงนาม
ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 
100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้พระองค์ ทรงหายจาก 
พระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง 
โดยเร็ววัน ด้วยส�านึกใน พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ 
ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกิจกรรม 
VSED Day Camp
 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม (VSED) ได้จัดกิจกรรม VSED Day Camp 
ขึ้น ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ในกิจกรรมครั้งนี้ งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน จัดบูธกิจกรรม “อัสสัมชัญปันรักให้โลก” เพื่อปลูก 
จิตส�านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับ 
แกนน�าเยาวชน VSED และในครั้งนี้ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ได้ส่งนักเรียน เข้าร่วมค่ายแกนน�าเยาวชนอาสาสมัครพัฒนา

การแข่งขัน Eco-Generation Environmen-
tal Leadership Competition in Thailand
 เมื่อวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โรงเรียน 
อัสสัมชัญ ในนาม มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง และบริษัทซัมซุง เอ็นจิเนียร่ิง 
ประเทศไทย จ�ากัด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Eco-Genera-
tion Environmental Leadership Competition in Thai-
land เพื่อคัดเลือก ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงาน Global 
Youth Eco-Leadership Forum 2015 ณ ประเทศเกาหลีใต้ 
โดยผู้ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย คือ ด.ญ.รสริณ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม จ�านวน 5 คน ได้แก่
   เด็กชายนิธิวิทย์ จงพิพิธพร
   เด็กชายเจนวิทย์ ธนสารสมบัติ
   เด็กชายสรวิศ จงถาวรวาสนา
   เด็กชาย ณัฐกร ประคุณศึกษาพันธ์
   นายวรพจน์ ลือภูวพิทักษ์กุล
 คุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้, 
ม.ศรัณย์ สีนิลแท้, มิสกัญญาพัชร์ ทานกระโทก, ม.วทัญญ ู
ศรีทอง

ลลิตกุลานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และ ด.ช.ศศิษฎ์ 
อิ่มอรุณรักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และได้รับเงินสนับสนุน
การเดินทาง อีกคนละ 1 ล้านวอน หรือประมาณ คนละ 
30,000 บาท และก�าหนดเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม Global 
Youth Eco-Leadership 2015 ในระหว่างวันที่ 9 - 13 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
  การแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 
130 คน จาก 30 โรงเรียน ที่ส่งเรียงความเข้าประกวดในเว็บไซต์ 
http://tunza.eco-generation.org และผ่านการคัดเลือก 
เข้าสู่รอบการน�าเสนอ จ�านวน 39 คน

คณะครูและนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร
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อัสสัมชัญได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันรายการ BASKETBALL 
PAUL DOUGERTY MEMORIAL 
TOURNAMENT รุ่นอายุ 13 ปี และ 15 ปี
 เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ทีมบาสเกตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 
BASKETBALL PAUL DOUGERTY MEMORIAL TOURNA-
MENT รุ่นอายุ 13 ปี และ 15 ปี ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียน
บางกอกพัฒนา ซึ่งผลการแข่งขัน ทีมบาสเกตบอลโรงเรียน 
อัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 รุ่น  
 ทีมงานประกอบด้วย
 - ผู้จัดการทีม : คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ

แสดงความยินดีกับนักเรียน EP 
ที่ได้เหรียญเงินจากการแข่งขันฮอกกี้น�า้แข็ง
 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอร่วม
แสดงความยินดีกับ นาย ธิติ มงคลวนิช นักเรียนระดับชั้น 
EP-M. 4/3 ที่ได้รับเหรียญเงิน ต�าแหน่งรองชนะเลิศ จาก
การแข่งขันขันกีฬาไอซ์ ฮอกกี้ รายการ “Land of Smiles 
Ice Hockey Classic Tournament 2014” จัดขึ้น ณ 

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน EP 
ได้รับคัดเลือกในโครงการตามล่าจิ้งจอก
สายพันธุ์สยาม
 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ฝ่ายโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ 
นาย ธาวิน มหจินดาวงศ์ นักเรียน EP-M. 5/1 ในโอกาสที่ผ่าน
การคัดเลือกจากโครงการตามล่าจิ้งจอกสายพันธุ์สยาม (Fox 

 - ผู้ควบคุมทีม: มาสเตอร์ธงไชย มุขพันธ์
 - หัวหน้าผู้ฝึกสอน : มาสเตอร์ภูริพันธ์ โชติหิรัญธนนนท์
 - ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน : มาสเตอร์นันทวัจน์ สุวรรณาพิสิทธิ์

Hunt Leicester City Academy) เพื่อเข้ารับการการฝึก 
ทกัษะฟตุบอลทีป่ระเทศอังกฤษ ซึง่โครงการนี ้จดัข้ึนโดยสโมสร
เลสเตอร์ ซิตี้ อะคาเดมี่ ร่วมกับบริษัทคิงเพาเวอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด นายธาวินได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 16 
เยาวชนไทยที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้เข้าสมัครกว่า 1,000 คน 
ทัว่ประเทศ นกัเรยีนได้ทนุศกึษาต่อระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
เป็นระยะเวลา 2 ปีครึ่งที่โรงเรียน Ratcliffe College ณ 
ประเทศอังกฤษ พร้อมเก็บตัวฝึกซ้อมกับสโมสรฟุตบอล 
เลสเตอร์ ซิตี้ และในอนาคต เมื่ออายุครบ 18 ปีแล้ว นายธาวิน 
อาจจะได้เซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลของสโมสรถ้ามีผลงาน 
เข้าตาตลอดระยะเวลาที่นายธาวินได้ศึกษาที่ฝ่ายโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ นายธาวินเป็นผู ้ที่มีใจรัก
ฟุตบอล มีวินัยในการฝึกซ้อม และสามารถแบ่งเวลาใน 
การเรียนกับการเล่นกีฬาได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นนักเรียนที่มี
กิริยามารยาทดี เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนและคณะครู ในโอกาสนี ้
ทางโรงเรียนขอให้นายธาวินประสบความส�าเร็จในอนาคต 
ทั้งทางด้านการกีฬา และการศึกษาเล่าเรียน

เดอะริงค์ ไอซ์ อารีน่า ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดย บริษัท เรดบูล 
จากประเทศ ออสเตรีย โดยนายธิติได้เป็น 1 ใน 15 ผู้แข่งขัน 
ท่ีเข้าร่วมในทีม Bangkok Warrior ท่ีคว้าต�าแหน่งรองชนะเลิศ 
ในครั้ งนี้  หลังจากจบการแข ่งขันนายธิติได ้รับคัดเลือก 
ให้ไปฝึกซ้อมและแข่งขันที่ประเทศแคนาดาในล�าดับต่อไป 
โอกาสนี้ ทางโรงเรียนขอให้นายธิติประสบความส�าเร็จตามที่
มุ่งหวังไว้
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ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 14
 งานกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
จงัหวดัชลบรุ ีระหว่างวันท่ี 17 - 19 ตุลาคม 2557 โดยส่งนกักฬีา
เข้าร่วมการแข่งขัน ในครัง้น้ี โรงเรยีนอสัสัมชญั ได้ 1 เหรยีญทอง  
จากการแข่งขันบาสเกตบอลช่วงชั้นที่ 3 และ 2 เหรียญเงิน 
จากฟุตบอลช่วงชั้นที่ 4 และวิ่ง 1500 เมตรรุ่นอายุ 16 ปี 

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ปีการศึกษา 2557
  เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียน 
อสัสมัชญั จดัการแข่งขนัโบว์ลิง่การกศุล โดยมภีราดา ดร.เดชาชยั 
ศรีพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน 
เปิดและปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม 

พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาสี 
ประจ�าปีการศึกษา 2557 
 เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 งานกีฬา ฝ่ายกิจกรรม 
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน 
ประจ�าปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสักกะพงษ์ 

 ส�าหรับการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 เป็นการ
แข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในเครือ 16 แห่ง ประกอบ
ด้วย อัสสัมชัญ, อัสสัมชัญแผนกประถม, เซนต์คาเบรียล, 
มงฟอร์ตวิทยาลัย, มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม, อัสสัมชัญ
พาณิชยการ, อัสสัมชัญศรีราชา, เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา, 
อัสสัมชัญล�าปาง, อัสสัมชัญธนบุรี, อัสสัมชัญระยอง, อัสสัมชัญ
อุบลราชธานี, อัสสัมชัญนครราชสีมา, อัสสัมชัญสมุทรปราการ, 
อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม และโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น กรีฑาประเภทลู่ 
ของนักเรียนตั้งแต่รุ่นอายุ 10, 12, 14, 16 และประชาชนทั่วไป 
และการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล, บาสเกตบอลชาย, 
บาสเกตบอลหญิง, วอลเลย์บอลหญิง, เทนนิสชาย, เทนนสิหญงิ 
และกีฬาเซปัคตะกร้อ
 อนึ่งมีการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือ 
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 เม่ือ 
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยภราดา 
สุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง-
ประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าว

บุญมี คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู ้แทนผู้ปกครอง 
เป็นประธานในพิธีเปิด และภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ 
ผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธีปิด ณ 
เวทีชั่วคราว ใต้อาคาร Saint Louis–Marie Memorial 
Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อธิการ คณะครูผู้ร่วมบริหารให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลต่างๆ 
และกล่าวขอบคุณ แขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ
ท่านผู้ปกครอง ณ ดีเอชแอล บลูโอ ริธึ่ม แอนด์ โบว์ล ชั้น 5 
สยามพารากอน ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพ-
มหานคร
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คณะผู้จัดท�า
ที่ปรึกษา   
 ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์
 ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม
บรรณาธิการบริหาร  
 มิสไพบูรณ์  สิงห์ครุ
บรรณาธิการ    
 ม.โสภณ  สกุลเรือง

ผู้ช่วยบรรณาธิการ  
 ม.กายสิทธิ์ ร่มไมล์
กองบรรณาธิการ    
 ม.ประดิษฐ์  ชัยปรีชา  
 มิสวิไลรัตน์  สิงหภาณุพงศ์   
 ม.ทรรศิน  พึ่งทอง  
 มิสศิริพร  ศุระศรางค์
 ม.วิริยะ  เกตุแก้ว    
 ม.วิชัย  ยงวานิชจิต  
 มิสปรีดารัตน์  ไชยพัฒน์

เลขานุการกองบรรณาธิการ 
 มิสชนากานต์  ศรีชมภ ู
พิสูจน์อักษร 
 ม.เสกสรรค์  นิลสุวรรณโฆษิต
ถ่ายภาพ 
 ม.กายสิทธิ์  ร่มไมล์
 ม.โสภณ  สกุลเรือง
 ม.นฤพนธ์  ชูสกุลรัตน์
 ม.ทรรศิน  พึ่งทอง   
 นักเรียนชมรม NETAC

รูปเล่ม
 ม.นฤพนธ์  ชูสกุลรัตน ์
 
พิมพ์ที ่   
 The Sun Group
 โทรศัพท์ 0-2433-4192

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 6
 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 ม.ธวัชชัย ชาญวิทยากุล 
และ ม.ธีระพล มีนา ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ประจ�าสัปดาห์ เกมพลังจิต จากสมาธิ ณ ศูนย์วิทยบริการ 
ชั้น 3 อาคารเซนต์หลุยส์-มารีย์ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักถึงคุณค่าของการท�าสมาธิ และสามารถน�าสมาธ ิ
ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน อีกทั้งเป็นการผ่อนคลาย

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 4 
 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มิสรติมา น้อมวงษ์จู 
และ มิสเพ็ญศรี แก้วพรหม ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่านประจ�าสัปดาห์ เกมรู้แล้ว...ใช่เลย ณ ศูนย์วิทยบริการ 
ชั้น 3 อาคารเซนต์หลุยส์-มารีย์ มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบ
เชาว์ปัญญาของผู้เล่น เกี่ยวกับปัญหาอะไรเอ่ยภาษาไทย และ
ทดสอบทักษะการสังเกตและจดจ�า

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 5
 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 มิสลักษณา คุณมาศ และ 
มิสอรัญญา ทองรับใบ ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ประจ�าสัปดาห์ เกมฝึกสมองประลองปัญญา ณ ศูนย์วิทย- 
บริการ ชั้น 4 อาคารเซนต์หลุยส์-มารีย์ มีจุดประสงค์เพื่อ 
ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน


